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parasite egg from wastewater- a case study 

IRAN 

International 
Journal of 

Advances in 
Engineering 

Sciences (IJAES) 

2012 
ISI 

(IF=0.765) 
 

Published 

8 A survey on nitrogen and phosphorus Polish Journal of 2012 ISI Published 

3 
 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4S-4V2J6H4-7&_user=1413326&_coverDate=05%2F31%2F2009&_alid=880502717&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5766&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000052658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1413326&md5=6bc45ecb8ba35107c8391ad0af119746
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4S-4V2J6H4-7&_user=1413326&_coverDate=05%2F31%2F2009&_alid=880502717&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5766&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000052658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1413326&md5=6bc45ecb8ba35107c8391ad0af119746
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4S-4V2J6H4-7&_user=1413326&_coverDate=05%2F31%2F2009&_alid=880502717&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5766&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000052658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1413326&md5=6bc45ecb8ba35107c8391ad0af119746
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=26490&origin=resultslist


compounds variation process in wastewater 
stabilization ponds- a case study in 

Islamabad Gharb 

Environmental 
Studies 

(IF=0.46) 

9 

Determination of organophosphorous 
pesticides in summer crops using 

ultrasound-assisted solvent extraction 
followed by dispersive liquideliquid 

microextraction based on the solidification 
of floating organic drop 

Food Control 2013 
ISI 

(IF=3.388) 
 

Published 

10 

Dispersive liquid–liquid microextraction 
followed byhigh-performance liquid 

chromatography–ultraviolet detection 
todetermination of opium alkaloids in 

human plasma. 

Journal of 
Pharmaceutical and 

Biomedical 
Analysis 

2013 
ISI 

(IF=3.169) 
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(IF=2.741) 

 
Published 

12 

Determination of ultra traces of lead in water 
samples after combined solidphase 
extraction–dispersive liquid–liquid 

mmicroextraction by graphite furnace 
atomic absorption spectrometry 

Journal of the 
Iranian Chemical 

Society 
2013 

ISI 
(IF=1.3) 
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ISI 

(IF=2.848) 
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Dust Level Forecasting and its Interaction 
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Iranica Journal of 
Energy & 

Environment 
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ISI 
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Published 
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(IF=1.17) Published 
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A comparison between extended aeration 
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treatment for removal of linear alkylbenzene 
sulfonates (Case study: Kermanshah and 
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Water Treatment 2014 ISI 
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Water Treatment 
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Health 2014 

ISI 
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and diazinon in apple and pear samples 
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Science and 
Technology 

2015 
ISI 

(IF=2.711) 
 

Published 
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(ABR) treating high strength baker's yeast 

manufacturing wastewater 

Journal of the 
Taiwan Institute of 
Chemical Engineers 

2015 
ISI 

(IF=2.848) 
 

Published 
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Trace analysis of some organophosphorus 
pesticides in rice samples using 

ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid 
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liquid chromatography 

Journal of 
Separation science 

 
2015 

ISI 
(IF=2.741) 

 
Published 
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Trace determination of heavy metals in 
farmed trout fish using dispersive liquid–

liquid microextraction based on 
solidification of floating organic drop and 

graphite furnace atomic absorption 
spectrometry 

Analytical 
Methods 2015 

ISI 
(IF= 1.82) 

 
Published 
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Adsorptive removal of methylene blue from 

aqueous solutions by pumice powder: 
process modeling and kinetic evaluation 

Environmental 
Engineering and 

Management 
Journal 

2015 
ISI 

(IF=1.258) 
 

Published 

27 

Process modeling and optimization of 
biological removal of carbon, nitrogen 

and phosphorus from hospital wastewater in 
a continuous feeding & intermittent 

discharge (CFID) bioreactor 

Korean J. Chem. 
Eng 2015 

ISI 
(IF=1.408) 

 
Published 
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 Parameters effecting on photocatalytic 
degradation of the phenol from aqueous 

solutions in the presence of ZnO 
nanocatalyst under irradiation of UV-C light 

 Bulgarian 
Chemical 

Communications 
2015 

ISI 
(IF=0.349) 

 
Published 
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Radon measurement in drinking water and 

assessment of average annual effective 
dose in the west region of Iran 
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Bulletin 
2015 

ISI 
(IF=0.42) 

 
Published 

30 

Trace determination of lead in lipsticks and 
hair dyes using microwave-assisted 

dispersive liquid–liquid microextraction and 
graphite furnace atomic absorption 
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International 
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Science 
2015 

ISI 
(IF=1.542) 

 
Published 
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Determining Parasite Presence in Raw 

Municipal Wastewater by Bailenger Method 
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Health 2015 

ISI 
(IF=0.912) 

 
Published 

32 

Preparation of the activated carbon from 
India shrub wood and its adsorption 

behavior in the removal of methylene blue 
from aqueous solutions: Equilibrium, 
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modeling 

Desalination and 
Water Treatment 
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2016 ISI 

(IF=1.17) Published 
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33 

Comparing operational cost and 
Performance Evaluation of Electrodialysis 

and Reverse osmosis systems in Nitrate 
Removed from Drinking Water: 

Mashhad,Golshahr 

Desalination and 
Water Treatment 

Journal 
2016 ISI 

(IF=1.17) Published 

34 

Fluctuation of organic substances, solids, 
protozoan cysts, and parasite egg at different 
units of a wastewater integrated stabilization 

pond (full scale treatment plant): a case 
study, Iran 

Desalination and 
Water Treatment 

Journal 
2016 ISI 

(IF=1.17) Published 

35 
Performance of electrochemical process in 

COD and NH4-N removal from landfill 
leachate 

Desalination and 
Water Treatment 

Journal 
2015 ISI 

(IF=1.17) Published 

36 
Preparation of multi-walled carbon nanotube 
doped TiO2 composite and its application in 

petroleum refinery wastewater treatment 

Desalination and 
Water Treatment 

Journal 
2015 ISI 

(IF=1.17) Published 

37 Solar degradation of malachite green using 
nickeldoped TiO2 nanocatalysts 

Desalination and 
Water Treatment 

Journal 
2015 ISI 

(IF=1.17) Published 

38 

Essential and toxic heavy metals in cereals 
and agricultural products marketed 

in Kermanshah, Iran, and human health risk 
assessment 

FOOD 
ADDITIVES & 

CONTAMINANTS
:PART B, 

2015 ISI 
(IF=1.8) Published 

39 

Comparison of Parasitic Contamination in a 
Society Based onMeasurement of the 

Domestic Raw Wastewater Pollution and 
Clinical Referrals 

Research Journal of 
Environmental 

Sciences 
2015 

ISI 
(IF= 0. 41) 

 
Published 

40 

Comparison of Parasitic Contamination in a 
Society Based on Measurement of the 

Domestic Raw Wastewater Pollution and 
Clinical Referrals 

Research Journal of 
Environmental 

Sciences 
2015 

ISI 
(IF= 0. 1) 

 
Published 

41 
 Batch and column studies for the adsorption 

of chromium(VI) on low-cost Hibiscus 
Cannabinus kenaf, a green adsorbent 

Journal of the 
Taiwan Institute of 
Chemical Engineers 

2016 
ISI 

(IF=2.848) 
 

Published 

42 

Application of the central composite design 
for the treatment of soft drink 

factory wastewater in two stage aerobic 
sequencing batch reactors combined 

with ozonation 

Desalination and 
Water Treatment 

Journal 
2016 ISI 

(IF=1.17) Published 

43 

Combination of counter current salting-out 
homogenous liquid-liquid extraction and 

dispersive liquid-liquid microextraction as a 
novel microextraction of drugs in urine 

samples 

Journal of 
Chromatography B 

 
2016 

ISI 
(IF= 2. 678) 

 
Published 

44 

Assessment of Triazine Herbicides Residual 
in Fruit and Vegetables Using Ultrasound 

Assisted Extraction-Dispersive Liquid-
Liquid Microextraction with Solidification 

of Floating Organic Drop 

Journal of the 
Brazilian Chemical 

Society 
 

2016 
ISI 

(IF= 1. 25) 
 

Published 

45 

Determination of Bisphenol A in Food and 
Environmental Samples Using Combined 

Solid-Phase Extraction–Dispersive 
Liquid–Liquid Microextraction with 

Solidification of Floating Organic Drop 
Followed by HPLC 

Food Anal. 
Methods 2016 

ISI 
(IF= 2. 167) 

 
Published 
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46 
Which is better for optimizing the 

biosorption process of lead – central 
composite design or the Taguchi technique? 

Water Science & 
Technology 2016 

ISI 
(IF= 1. 212) 

 
Published 

47 

Response surface methodology (RSM) and 
its application for optimization of 

ammonium ions removal from aqueous 
solutions by pumice as a natural and low 

cost adsorbent 

Archives of 
Environmental 

Protection 
2016 

ISI 
(IF= 0. 919) 

 
Published 

48 
Qualitative and Quantitative Survey of 

Waste Management System. Case Study: 
Qods Hospital, Paveh-Iran (2015) 

journal of 
engineering and 
applied sciences 

2016 
ISI 

(IF= 0. 7) 
 

Published 

49 A study of public and local noise level in 
wards of a state hospital in Kermanshah 

journal of 
engineering and 
applied sciences 

2016 
ISI 

(IF= 0. 7) 
 

Published 

50 
A review of available techniques for 
determination of nano-antimicrobials 

activity 
Toxin Review 2016 

ISI 
(IF= 0. 647) 

 
Published 

51 

The Influence of InternalWall and Floor 
Covering Materials and Ventilation Type on 

Indoor Radon and Thoron Levels in 
Hospitals of Kermanshah, Iran 

Iran Red Crescent 
Med 2016 

ISI 
(IF= 0. 676) 

 
Published 

52 

Effects of air pollution caused by particulate 
matter (pm10) on ourismindustry and 

roadaccidents- case study: Kermanshah, Iran 
(2008-2013) 

Acta Medica 
Mediterranea 2016 

ISI 
(IF= 0. 15) 

 
Published 

53 

A comparative study of heavy metals 
concentration of surface soils at 

metropolis squares with high traffic- a case 
study: Kermanshah, Iran(2015) 

Acta Medica 
Mediterranea 2016 

ISI 
(IF= 0. 15) 

 
Published 

54 

The comparison of the effectiveness of 
newly market disinfectants with commonly 

used disinfectants in iran in reducing 
hospital infections index- a case study: 

Kermanshah hospitals (2015) 

Acta Medica 
Mediterranea 2016 

ISI 
(IF= 0. 15) 

 
Published 

55 

Epidemiological study of acute poisonings 
caused by consuming various contaminated 

food, chemical and pharmaceutical 
substances recorded by imam khomeini 
hospital of Kermanshah during 4 years 

(2009-2012) 

Acta Medica 
Mediterranea 2016 

ISI 
(IF= 0. 15) 

 
Published 

56 

Photocatalytic degradation of Aniline from 
aqueous solutions under sunlight 
illumination using immobilized Cr:ZnO 
nanoparticles 

Scientific reports 2017 ISI 
(IF=5.52) Published 

57 

Application of high rate integrated 
anaerobic-aerobic/biogranular activated 
carbon sequencing batch reactor (IAnA-

BioGACSBR) for treating strong municipal 
landfill leachate 

Scientific reports 2017 ISI 
(IF=5.52) Published 

58 

Evaluation of abamectin, diazinon and 
chlorpyrifos pesticide residues in apple 
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 1385-78ی در نظام شبکه در مرکز بهداشت شهرستان سنقر از سال یت برنامه ادغام بهداشت مواد غذایبررسی وضع -16

 .1386آبان  -دانشگاه علوم پزشکی همدان  -ط یش ملی بهداشت محین همایدهم -
کنفرانس بررسی منـابع آب اسـتان -دنی شهر کرمانشاه ین آب اشامیکی منابع تامیولوژیو باکتر ییایمیکوشیزیبررسی ف -17

 .1386آذر  -کرمانشاه  -دها و فرصتها) یتهد –کرمانشاه (چالشها 
دومـین همـیش  -سیستم اسمز معکوس شرکت فولاد خوزستان و راههاي کاهش آن SDIبررسی عوامل ایجاد کننده  -18

 .1387مهرماه  16-18-ا رویکرد بهره برداري)ملی آب وفاضلاب(ب
 .1388آبان -کرمانشاه-همایش کنترل کیفیت آب شرب روستایی -فن آوري تصفیه آب آشامیدنی در مناطق روستایی -19
دوازدهمین همایش ملی بهداشت  -مقایسه کارایی سیستم هاي تصفیه پولساتور و اکسیلاتور در تصفیه خانه هاي آب -20

 .1388آبان  -پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم -محیط
 المللـی بـین سـمپوزیوم دومـین -آبحذف مواد آلی از مقایسه کارایی سیستم هاي تصفیه پولساتور و اکسیلاتور در -21

 .1388دي -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -زیست محیط مهندسی
 المللـی بـین سـمپوزیوم دومـین -آشـامیدنیآب  حذف نماتدها و دیاتومه ها ازکارایی سیستم اکسیلاتور در بررسی -22

 .1388دي-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -زیست محیط مهندسی
 المللـی بین سمپوزیوم دومین -بررسی کارایی و اقتصادي سیستم اسمز معکوس در حذف نیترات  از آب آشامیدنی -23

 .1388دي-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -زیست محیط مهندسی
 المللـی بـین سـمپوزیوم دومـین -سیستم الکترودیالیز در حذف نیترات  از آب آشامیدنیبررسی کارایی و اقتصادي  -24

 .1388دي-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -زیست محیط مهندسی
همایش ملی سومین  -امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد براي آبیاري کشاورزي -25

 .1388اسفند -دانشگاه اب و برق شهید عباسپور -ح الگوي مصرف)(با رویکرد اصلا آب و فاضلاب
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نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی  -رادون و نقش آن در ایجاد سرطان ریه در کارگران معدن زیرزمینی -26
 .1388اسفند -دانشگاه پیام نور خراسان رضوي -و کاربرد آن در علوم مختلف

 -نجمـین همـایش ملـی پسـماند-ایلام نسبت به بازیافت مواد زایـد جامـدبررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر  -27
 .1389اردیبهشت-سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور

-) 1387بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران تنظیف شهري کرمانشاه نسبت به بهداشت فردي ومحـیط( -28
 .1389اردیبهشت-کشورسازمان شهرداریها و دهیاریهاي  -نجمین همایش ملی پسماند

 -نجمین همایش ملی پسـماند-1388بررسی وضعیت جمع آوري و دفع مواد زاید جامد شهر کامیاران در سال  -29 -29
 .1389اردیبهشت-سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور

یش اولین همـا -با استفاده از شاخص کیفیت هوا 1386تا84بررسی وضعیت آلودگی هواي شهر کرمانشاهدر سالهاي  -30
بـا اسـتفاده از شـاخص  1386تـا84بررسی وضعیت آلودگی هواي شهر کرمانشـاه در سـالهاي  -ملی سلامت شهري

 .1389اردیبهشت -کیفیت هوا
دانشگاه علوم پزشکی  -ششمین همایش تازه هاي علوم بهداشتی -حذف مواد آلی با استفاده از سیستم زدایش با هوا -31

 .1389اردیبهشت  -تهران
 -منعقدکننده هادر حذف کدورت و رنگ متوسط از آب و تاثیر آنها بر هـدایت الکتریکـی و قلیاییـتمقایسه کارایی  -32

 .1389اردیبهشت -دانشگاه علوم پزشکی تهران -ششمین همایش تازه هاي علوم بهداشتی
دومـین همـایش  -امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد براي مصارف شهري و غیر شهري -33

 .1389اردیبهشت  -دانشگاه صنعتی کرمانشاه -لی سوخت، انرژي و محیط زیستم
 -سـیزدهمین همـایش بهداشـت محـیط ایـران-بررسی کارایی برکه تثبیت اختیاري در حذف فنل از فاضـلاب نفـت -34

 .1389آبان  -دانشگاه علوم پزشکی کرمان
چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصـی  -بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب زیرزمینی به روش برج هوادهی -35

 .1389آبان  -دانشگاه تهران -مهندسی محیط زیست
مقایسه کارایی منعقد کننده هاي معدنی در حذف کدورت و رنگ پـایین از آب و اثـرات آن هـا بـر میـزان هـدایت  -36

 .1389آبان  -دانشگاه تهران -چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست -الکتریکی و قلیاییت
چهـارمین همـایش و  -بررسی کارایی پودر و گرانول فرآوري شده پوست گردو در حذف رنگ متیلن بلو از پسـاب -37

 .1389آبان  -دانشگاه تهران -نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
 -کمقایسه عملکرد سیستم نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی و برکه تثبیت در تصـفیه فاضـلاب اجتماعـات کوچـ -38

دانشـگاه  -چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محـیط زیسـت -مطالعه موردي: روستاي زرقان نیشابور
 .1389آبان -تهران

چهـارمین همـایش و نمایشـگاه  -بررسی میزان کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از آب آشـامیدنی -39
 .1389آبان -دانشگاه تهران -تتخصصی مهندسی محیط زیس

 -در حـذف ترکیبـات آلـی از فاضـلاب شـهري )ICMBBR( کارایی راکتور بیوفیلمی بستر متحرك با سیکل متناوب -40
 تبریز. -1392مهرماه  11تا  9 -شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
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 -یـرانشانزدهمین همایش ملی بهداشت محـیط ا -سیستماتیک مرور :دنیا در مادر شیر در کلره سموم بقایاي بررسی -41
 تبریز. -1392مهرماه  11تا  9

شـانزدهمین همـایش ملـی  -بررسی فعالیت گاز رادن در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه و اثرات بهداشتی مرتبط بـا آن -42
 تبریز. -1392مهرماه  11تا  9 -بهداشت محیط ایران

 -ی بهداشت محیط ایـرانشانزدهمین همایش مل -بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع آب ایران: مرور سیستماتیک -43
 تبریز. -1392مهرماه  11تا  9

شـانزدهمین همـایش ملـی  -بررسی کارایی سیستم هاي اکسیلاتور و پولساتور در حذف آلاینده ها از آب آشـامیدنی -44
 تبریز. -1392مهرماه  11تا  9 -بهداشت محیط ایران

از محـیط هـاي آبـی و مطالعـه  28-زرددر حـذف رنـگ  UV2O2H/بررسی کارایی اکسیداسیون پیشـرفته بـه روش  -45
 تبریز. -1392مهرماه  11تا  9 -شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران -سینتیک واکنش

شـانزدهمین  -برسی کارایی تغلیظ، هضم هوازي و آبگیري در تصفیه لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرك قدس تهـران -46
 ریز.تب -1392مهرماه  11تا  9 -همایش ملی بهداشت محیط ایران

 -هاي آبی ایـران اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم-تالابهاي ایران کلرینه در فنیلهاي پلی بی مروري بر -47
 1392 بهار

دومین همایش ملی توسعه پایدار کشـاورزي -مواد غذایی)میوه وسبزیجات موم آفتکش دربزرسی میز ان باقیمانده س -48
 1392-زیست سالم و محیط

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصـی محـیط  -ور سیستماتیکبررسی میزان بقایاي آنتی بیوتیک شیر در ایران: مر -49
 1392-ی و صنعت پاكزیست، انر

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی  -بررسی غلظت متیل ترشیاري بوتیل اتر در منابع آب ایران و سایر کشورها -50
 .1392-ی و صنعت پاكمحیط زیست، انر

اولـین همـایش ملـی و نمایشـگاه  -مختلف ایران: مرور سیستماتیک بررسی میزان نیترات در آبهاب زیرزمینی مناطق -51
 .1392-ی و صنعت پاكتخصصی محیط زیست، انر

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست،  --بررسی میزان فلزات سنگین رسوبات ساحلی خلیج فارس -52
 .1392-ی و صنعت پاكانر

از نانوذرات اکسید روي دوپ شده با اکسید فلزي کروم تحـت تـابش با استفاده  D-2،4تجزیه نانوفتوکاتالیستی سم  -53
 .1393دي  18-20 -بوشهر -هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط  -نور خورشید

مطالعه موردي: بیمارستان هـاي  -بررسی  روند تغییرات غلظت فلزات سنگین آب دستگاه دیالیز بیماران همودیالیزي -54
 .1393دي  18-20 -بوشهر -ین همایش ملی بهداشت محیطهفدهم  - )1392استان کرمانشاه (

 بررسی  تأثیر پساب هاي فاضلاب شهري و صنعتی بر تغییرات میزان کروم و وانادیوم در بافت عضـله مـاهی لوتـک -55
)Cyprinionmacrostomum( ونازك )Chondrostomaregium( )هفـدهمین   - )1392در رودخانه قره سـو کرمانشـاه

 .1393دي  18-20 -بوشهر -محیط همایش ملی بهداشت
هفـدهمین همـایش ملـی   -مطالعه موردي: شـهر کرمانشـاه -بررسی میزان رادن در هواي داخل ساختمان بیمارستان -56
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 .1393دي  18-20 -بوشهر -بهداشت محیط
 -هفدهمین همایش ملی بهداشت محـیط  -درشیرومحصولات لبنی آن در ایران M1بررسی اندازه گیري آفلاتوکسین  -57

 .1393دي  18-20 -بوشهر
 -1393بررسی فلزات سنگین (وانادیوم و سلنیوم) در خـاك سـطحی منـاطق پرترافیـک کلـان شـهر تبریـز در سـال  -58

 .1394آذر  24-25-شیراز -هیجدهمین همایش ملی بهداشت محیط
 24-25-شـیراز -1390-1387در بین آرایشگران استان کرمانشاه طی سـالهاي  B شیوع و ریسک فاکتورهاي هپاتیت -59

 .1394آذر 
-شـیراز -1393بررسی فلزات سنگین (سرب و کروم) در خاك سطحی مناطق پرترافیک کلان شـهر تبریـز در سـال  -60

 .1394آذر  25-24
بی هوازي متنـاوب بـا بسـتر کـربن فعـال  -بررسی فرایند نیتریفیکاسیون و دنتیتریفیکاسیون در راکتور سیکل هوازي -61

 .1394آذر  24-25-شیراز -گرانولی از فاضلاب شهري
 .1394آذر  24-25-شیراز -بررسی اسکوریاي اصلاح شده با آلومینیوم در حذف نیترات از محلول هاي آبی -62
مقایسه اثر بخشی گندزداهاي جدید عرضه شده به بازار و گندزداهاي رایـج مصـرفی در ایـران در کـاهش شـاخص  -63

 .1394آذر  24-25-شیراز -مطالعه موردي: بیمارستان هاي شهر کرمانشاه -عفونت هاي بیمارستانی
آاف،  50تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی و ضریب فنلی گندزداهاي بیمارستانی دکـونکس  -64

 .1394آذر  24-25-شیراز -سپتی توربو و سایاسپت اچ آي بر روي شاخص عفونت هاي بیمارستانی
65- Biodegradation process of LAS in Kermanshah wastewater treatment plant-First international 

&12 th Iranian congress of microbiology- Kermanshah- 23-26 may 2011. 

66- Comparison of wastewater treatment natural systems in removal of protozoan cyst and 

parasitic egg-First international &12 th Iranian congress of microbiology- Kermanshah- 23-26 

may 2011. 

67- Ten years follow up of drinking water quality trend in Kermanshah rural areas (2000-2010) -

First international &12 th Iranian congress of microbiology- Kermanshah- 23-26 may 2011. 

68- Extraction and determination of common herbicides in aqueous samples using dispersive 

liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography-15th 

Iranian chemistry congress-4-6 september 2011-Bu-Ali Sina university-Hamedan. 

69- Solid phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction based 

on the solidification of floating organic drop for ultra trace determination of 

70- inorganic arsenic in water samples-6 t h Iranian National Seminar of Chemistry and the 

Environment- 29- 30 Oct. 2013 - University of Tabriz, Tabriz, Iran 
71- Ultrasound-assisted solvent extraction followed by dispersive liquid–liquid 

microextraction based on the solidification of floating organic drop for determination 
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of organophosphorous pesticides in summer fruits-6 t h Iranian National Seminar of Chemistry 

and the Environment- 29- 30 Oct. 2013 - University of Tabriz, Tabriz, Iran 
72- Solar degradation of Acid Black 1 using hydrothermally synthesized chromium doped TiO2 

nanomaterials- The 2015 World Congress on Advanced in aeronautics, nano, bio,  robotics & 

energy- August 25-28, 2015 in Incheon, Korea 

73- Evaluation of Operational Factors and Kinetics Affecting the Mechanism of Dye Removal from 

Aqueous Solutions, using Phragmites. ۹۵ابان  .اولين همايش بين المللي و نوزدهمين همايش ملي بهداشت  

 
 

 :(پروژه هاي که  منجر به فناوري شده است) مدیر پروژه طرح هاي مطالعاتی
مطالعات مرحله اول و دوم آبگیري ، تصفیه خانه و مخازن ذخیـره آب آشـامیدنی مشـهد از سـد ارداك ـ مهندسـین  -1

 .مشاور پارس کنسولت
 .مشاور پارس کنسولتمطالعات مرحله سوم تصفیه خانه آب شهر خرم آباد ـ مهندسین  -2
 .مطالعات مرحله سوم تصفیه خانه آب الیگودرز ـ مهندسین مشاور پارس کنسولت -3
شهر سومار ـ مهندسـین مشـاور  آب آشامیدنی مطالعات طرح ضربتی بازنگري وضع موجود تأسیسات انتقال و پمپاژ -4

 .گاماسیاب
 سد کلان (خط انتقـال، تصـفیه خانـه و ایسـتگاه پمپاژ)ــ مطالعات مرحله اول طرح تأمین آب دراز مدت شهر ملایر از-5

 .مهندسین مشاور گاماسیاب
طرح تأمین آب دراز مدت شهر سنقر از سـد سـلیمان شـاه (خـط انتقـال، تصـفیه خانـه و  و دوم مطالعات مرحله اول -6

 .ایستگاه پمپاژ) ـ مهندسین مشاور گاماسیاب
 .امین آب آشامیدنی شهر کرند ـ مهندسین مشاور گاماسیابمطالعات شناسایی منابع آب و مرحله اول ت -7
 .ـ ماشین سازي ویژه )EPC(طراحی تفصیلی تصفیه خانه آب پتروشیمی بندر امام  -8 
خط انتقال و ایستگاه پمپاژ) ـ مهندسـین  ،آبگیري ( نودشهطرح تأمین آب دراز مدت شهر  و دوم مطالعات مرحله اول -9

 .مشاور گاماسیاب
 ماشن سازي ویژه. -پارس عمران آسیاـ مهندسین مشاور   )EPC( آب بجنوردلعات تصفیه خانه مطا -10

 -پارس کنسولتـ مهندسین مشاور  )EPC( آبگیري، پمپاژ،انتقال، تصفیه وذخیره سازي آب  فولادخوزستان مطالعات -11
 ارسا  ساختمان.

 شرکت آرمه نو. مهندسین مشاور گاماسیاب ـ )EPC( اراكآبگیري،پمپاژ،انتقال، تصفیه وذخیره سازي آب   مطالعات -12

-مطالعات زیست محیطی مقاوم سازي سامانه هاي آبی شهر تهران در مقابل زلزله ـ مهندسین مشاور پارس کنسـولت-13
 کارشناس ارشد طرح.

 شرکت آرمه نو. ـ مهندسین مشاور گاماسیاب )EPC( آبگیري،پمپاژ،انتقال،تصفیه و ذخیره سازي آب ساوه مطالعات -14
 مهندسین مشاور ارقام غرب. -طرح بهسازي چشمه، تصفیه و تامین آب روستاي دل و مجتمع روستایی مجاور -15

24 
 



مطالعات بازنگري وضع موجود و انجام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر سنقر ـ مهندسـین مشـاور -16
 .گاماسیاب

جام مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر  روانسر ـ مهندسین مشاور مطالعات بازنگري وضع موجود و ان-17
   .گاماسیاب

مطالعات بازنگري وضع موجود و انجام مطالعات مرحلـه اول و دوم شـبکه توزیـع آب شـهر پـاوه ـ شـرکت آب و -18
 .فاضلاب استان کرمانشاه

 همدان. لاب استانشرکت آب و فاض -  )EPC(سختی زدایی آب آشامیدنی مطالعات -19

مطالعات زیست محیطی و اجتماعی پروژه هاي آب و فاضلاب شهرهاي رشـت، بنـدرانزلی، سـاري و بابـل (پـروژه  -20
 .بانک جهانی) ـ مهندسین مشاور پارس آب تدبیر

 کارشناس ارشد طرح.-مطالعات آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب خرم آباد ـ مهندسین مشاور پارس کنسولت -21

مشاور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه در بررسی و تصویب طراح هاي شبکه هاي جمع آوري و تصـفیه -22
فاضلاب شهرهاي پاوه ، جوانرود، هرسین، اسلام آباد، گیلانغرب، قصرشیرین، سـرپل ذهـاب و سـنقر و خطـوط انتقـال و 

  .1373ـ  78شبکه توزیع شهرهاي کرمانشاه و کنگاور ـ  
اور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در بررسی و تصویب طرح هاي تصفیه خانه هـاي فاضـلاب مش-23

طرح آبگیـري، پمپاژ،انتقـال، تصـفیه وذخیـره سـازي آب آشـامیدنی شـهر  - سنندج، بانه، سقز، مریوان، بیجار و کامیاران
  . قزدیواندره از سد سیازاخ و بازنگري و توسعه تصفیه خانه آب شهر س

مطالعات توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهاي شهریار، ملارد، شهر قدس، تربـت  -24
 .طرح) ـ مهندسین مشاور پارس کنسولت 8جام، هرسین، جوانرود، صحنه و سنقر (

 .ـ مهندسین مشاور گاماسیاب گواور تصفیه خانه فاضلاب و دوم  مطالعات مرحله اول--25
 .ـ مهندسین مشاور گاماسیاب نودشه تصفیه خانه فاضلاب و دوم  مطالعات مرحله اول-26
 .ـ مهندسین مشاور گاماسیاب هلشی تصفیه خانه فاضلاب و دوم شبکه جمع اوري و  ل مطالعات مرحله او-27
مهندسـین مشـاور ـ  دیوانـدره تصـفیه خانـه فاضـلاب دوم  مطالعات مرحلـهوانجام  ل مطالعات مرحله اوبازنگري -28

 .گاماسیاب
 کارشناس ارشد طرح.- مهندسین مشاور پارس کنسولت(پروژه بانک جهانی) -تهران  فاضلابجامع  طرح مطالعات -29

 شهرداري روانسر.-جمع اوري ؛انتقال و دفع مواد زاید جامد شهري روانسر ل طرح مرحله او مطالعات -30
 شهرداري پاوه.-قال و دفع مواد زاید جامد شهري پاوهجمع اوري ؛انت ل طرح مرحله او مطالعات -31
 .مطالعات مرحله سوم تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب کرمانشاه ـ مهندسین مشاور پارس کنسولت -32
مطالعات طرح جمع آوري آبهاي سطحی کرمانشاه و جداسازي فاضلاب از رودخانـه آبشـوران ـ مهندسـین مشـاور - 33

 ناس ارشد طرح.کارش-پارس کنسولت
 پارس عمران آسیا.ـ مهندسین مشاور   )EPC( لردگان مطالعات تصفیه خانه فاضلاب -34
 .مطالعات مرحله اول تصفیه خانه فاضلاب زرینه ـ مهندسین مشاور پارس آب تدبیر -35
 .ابمطالعات توجیه فنی، اقتصادي و زیست محیطی طرح فاضلاب شهر کنگاور ـ مهندسین مشاور گاماسی -36

25 
 



 .مطالعات مهندسی ارزش تصفیه خانه فاضلاب بوکان ـ مهندسین مشاور پارس آب تدبیر -37
مطالعات توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی طر ح هاي فاضلاب شهرهاي بلـداجی، چلگـرد، رامسـر،   -38

 .مهندسین مشاور پارس آب تدبیرطرح) ـ  10چابکسر، رحیم آباد، زیرآب، قره ضیاء الدین، تکاب، شاهیندژ و موجش (
(خـط انتقـال، تصـفیه خانـه و  سـیازارخاز سد  دیواندرهطرح تأمین آب دراز مدت شهر  و دوم مطالعات مرحله اول -39

 جویاب نو.ایستگاه پمپاژ) ـ مهندسین مشاور 

مشـاور پـردازش  مهندسین -مطالعات مرحله اول  و دوم طرح شبکه جمع آوري و تصفیه خانه فاضلاب شهرشویشه -40
 نقشه غرب.

 شرکت فولاد خوزستان ، مهندسین مشاورسازه آب اهواز.  ROآب سیستم   SDIکاهش پدیده  -41
  پروژه بانک جهانی.  -  ILFمهندسین مشاور پارس کنسولت و  -طراحی تفصیلی تصفیه خانه آب اهواز -42
شـرکت آب  -اضـلاب روسـتاههاي حاشـیه سـد بانـهمطالعات مرحله اول ودوم شبکه جمع آوري ، انتقال وتصـفیه ف-43

 وفاضلاب روستایی استان کردستان.
شـرکت سـهامی آب منطقـه اي سیسـتان و  -هاي آب شـهرهاي کنـارك و چابهـار تصفیه خانه اولمطالعات مرحله  -44

   بلوجستان.
 .ور پارس کنسولتمهندسین مشا -بازنگري مطالعات طرح شبکه جمع آوري، انتقال وتصفیه فاضلاب شهر درود-45
 .ـ مهندسین مشاور پارس کنسولت  )EPC( مرکزي تهران مطالعات تصفیه خانه فاضلاب -46
  آبخوان. مهندسین مشاور -آب شهر خوي تصفیه خانه اولمطالعات مرحله  -47
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مطالعات طرح اضطراري تصفیه آب سد سلیمانشاه جهت تامین آب شهر سنقر-48
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مطالعات طرح ایستگاه پمپاژ اضطراري آب شهر سنقر-49
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مهندسی پدافند غیر عامل سد هواسان -50
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مهندسی پدافند غیر عامل سد جوانرود -51
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مهندسی پدافند غیر عامل سد کل کش -52
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مهندسی پدافند غیر عامل طرح تامین آب سنقر -53
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -مهندسی پدافند غیر عامل طرح تامین آب پاوه-54
 .مهندسین مشاور گاماسیاب -ارزیابی زیست محیطی طرح تامین آب سنقر -55
 .مشاور گاماسیاب مهندسین -ارزیابی زیست محیطی طرح تامین آب پاوه -56
 شرکت شرق سازه کویر.ـ   )EPC( زابل تصفیه خانه فاضلابظرفیت  ارتقاء و افزایشمطالعات   -57
 .مهندسین مشاور پارس کنسولت -تصفیه آبهاي سطحی تهران مطالعات مرحله اول طرح -58
 ویاب نو.جمهندسین مشاور  -مطالعات مرحله سوم( نظارت عالیه) تصفیه خانه آب دیواندره -59
مهندسین مشـاور پـردازش  -مطالعات مرحله اول  و دوم طرح شبکه جمع آوري و تصفیه خانه فاضلاب شهراورامان -60

 نقشه غرب.
 .مهندسین مشاور پارس کنسولت -تصفیه آبهاي سطحی تهران طرح ارزیابی زیست محیطی -61
                     بانک توسعه اسلامی. -زبکستانطرح بازنگري و ارتقاي تصفیه خانه هاي فاضلاب شهر تاشکند ا -62

26 
 



  آبخوان. مهندسین مشاور -آب شهر خوي تصفیه خانه دوممطالعات مرحله  -63
   گاماسیاب. مهندسین مشاور -آب شهر پاوه تصفیه خانه اول و دوممطالعات مرحله  -64
   اسیاب.گام مهندسین مشاور -آب شهر سنقر تصفیه خانه سوممطالعات مرحله  -65
 اي تهران در بررسی و تصویب تصفیه خانه آب ششم شهر تهران.مشاور آب منطقه -66
 گاماسیاب. مهندسین مشاور -طرح توسعه تصفیه خانه آب اضطراري شهر سنقر -67
ده برداري  سیستم تصـفیه خانـه فاضـلاب بیمارسـتان فـارابی و دانشـکسازي، اجرا  و بهرهطرح بازسازي، ارتقا، بهینه-68

 بهداشت.
 .مهندسین مشاور پارس کنسولت --تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران 7-8هاي طرح مدول -69
 .مهندسین مشاور پارس کنسولت-تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران 1-6مدیر فرایند و بهره برداري مدولهاي  -70
مهندسین مشـاور تکـوین فراینـد  -سور مطالعات مرحله اول و دوم حذف آرسنیک از شهرهاي دلبران،آرمده و کانی -71

 اب.
 مهندسین مشاور تکوین فرایند اب. -مطالعات مرحه اول و دوم طرح آبرسانی به کارخانه سیمان سامان -72
مهندسـین مشـاور  -بابارشـانی مطالعات مرحله اول  و دوم طرح شبکه جمـع آوري و تصـفیه خانـه فاضـلاب شـهر -73

 پردازش نقشه غرب.
مهندسـین مشـاور پـردازش  -آرمدهمرحله اول  و دوم طرح شبکه جمع آوري و تصفیه خانه فاضلاب شهرمطالعات  -74

 نقشه غرب.
مهندسـین مشـاور  -کانی سـورمطالعات مرحله اول  و دوم طرح شبکه جمـع آوري و تصـفیه خانـه فاضـلاب شـهر -75

 پردازش نقشه غرب.
مهندسین  -قشلاق سنندج تا تصفیه خانه هاي شماره ي یک و دوانتقال آب از سد مطالعات مرحله اول  و دوم طرح  -76

 مشاور تکوین فرایند اب.
مهندسـین مشـاور  -خطوط بین مخازن و بخشی از توسعه شبکه توزیع آب شـهر سـقز مطالعات مرحله اول  و دوم -77

 تکوین فرایند اب.
ه خانه هاي فاضلاب شهر تهران در منطقـه مطالعات ارزیابی زیست محیطی پردازش و تبدیل به کمپوست لجن تصفی -78

 .مهندسین مشاور پارس کنسولت -خرمان تپه
 گاماسیاب. مهندسین مشاور -مطالعات مرحله سوم طرح تصفیه خانه آب شهر پاوه -79
 .گاماسیاب مهندسین مشاور -مطالعات مرحله سوم طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر سرمست -80
و انجام عملیات آبرسانی و جمع آوري و تصفیه فاضلاب مجتمـع آموزشـی هلـال احمـر مطالعات مرحله اول و دوم  -81

 مهندسین مشاور تکوین فرایند اب. -کرمانشاه

مهندسـین مشـاور تکـوین  -مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام خمینـی کرمانشـاه -82
 فرایند اب.

 مهندسین مشاور تکوین فرایند اب. -برداري از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سنقراندازي و بهرهبازسازي، راه -83
مهندسین مشاور تکـوین فراینـد  -ژال شهرستان بانههاي ننور و هنگهآوري، انتقال و تصفیه فاضلاب روستاطرح جمع -84

27 
 



 اب.
 مطالعات مرحله اول و دوم طرح دفن بهداشتی پسماند شهرستان مریوان -85
 مهندسین مشاور تکوین فرایند اب. -خانه آب شهر بانهمطالعات مرحله اول و دوم طرح حذف طعم و بو از تصفیه -86
 مهندسین مشاور تکوین فرایند اب. -خانه آب مجتمع پتروشیمی کرمانشاهمطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفیه -87
 نه روغن حیوانی ادیبفاضلاب کارخاخانه مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفیه -88
 خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه مهندس فرخیمطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفیه -89
  مهندسین مشاور تکوین فرایند اب. -مطالعات مرحله اول و دوم طرح ابرسانی به بازارچه شوشمی - 90

 طرح هاي تحقیقاتی:
 -78-81نابع تامین کننده آب آشامیدنی شهر کرمانشاه طی سالهاي ایی و باکتریولوژیکی میبررسی روند تغییرات کیفیت شیم -1

 مجري. -1382دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ـ 
تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت اصناف بر آگاهی ، نگرش و عملکرد متصدیان مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی  -2

 .مجري -1382دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ـ  -کرمانشاه
 همکار اصلی.-1382 -آب منطقه اي غرب -بررسی اقتصادي تهیه آب آشامیدنی به روش بسته بندي -3
دانشگاه علوم  -روفریک بر تصفیه پذیري فاضلاب کارخانه نساجی کرپ ناز هرسینلکاثر دو ماده منعقد کننده آلوم و بررسی  -4

 مجري. -1382پزشکی کرمانشاه ـ 
  همکار اصلی. -1382دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ـ  -تولیدي در شهر کرمانشاه بررسی علل و مشکلات ضایعات نانهاي -5
شرکت آب و  -مقایسه کارایی و اقتصادي سیستم تبادل یونی با بستر ثابت و متحرك در حذف نیترات از آب آشامیدنی -6

 مجري. -1385 -فاضلاب شهري استان کرمانشاه
شرکت آب و فاضلاب شهري  -1385-86در سال کرمانشاه شهر شامیدنیآ در درآب  سنگین و سمی فلزات میزان بررسی -7

 مجري. -1385 -استان کرمانشاه

دانشگاه علوم - سیستم لجن فعال متعارف و هوادهی گسترده در حذف دترجنت هاي آنیونی از فاضلاب مقایسه کارایی -8
 مجري. -1387پزشکی کرمانشاه ـ 

 شهريشرکت آب و فاضلاب  -ضلاب: مطالعه موردي شهر کرمانشاهدر شبکه جمع آوري فا H2Sمدل سازي انتشار   -9
 همکار اصلی. -1387 -کرمانشاه

 -مطالعه، مشاوره و طراحی تصفیه خانه فاضلاب شرق انزلی به روش بیوفیلمی و با حذف همزمان مواد کربنی، ازت و فسفر -10
 مجري. -1388-و شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- مطالعه موردي تصفیه خانه کرمانشاه )(LASبررسی عملکرد و مدل سازي سیستم لجن فعال در حذف دترجنت آنیونی  -11
 مجري. -1388دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ـ 

ه دانشگا-بررسی اثر فنل با غلظت هاي مختلف بر کارآئی برکه تثبیت بی هوازي در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه -12
 همکار اصلی. -1388علوم پزشکی کرمانشاه ـ 

همکار  -1388بررسی اثر فنل با غلظت هاي مختلف برکارآئی برکه تثبیت اختیاري در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه -13
 اصلی.
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حذف مواد مولد مقایسه کارایی سیستم تلفیقی گاز زدا و کربن فعال پودري با سیستم تلفیقی گاز زدا و پرمنگنات پتاسیم در  -14
 -1388-کردستان کرمانشاه شهريشرکت آب و فاضلاب  و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -طعم وبو از تصفیه خانه آب سقز

 مجري.
بررسی میزان سموم آفت کش موجود در آبهاي زیر زمینی منطقه میان دربند وماهیدشت کرمانشاه با روش میکرو استخراج  -15

    مجري. 1388- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -ماتوگرافی مایع با کارآیی با لامایع پخشی بوسیله کرو -مایع
دانشگاه علوم پزشکی  -1389 -90کرمانشاه در سال بررسی میزان نیتریت و نیترات در صیفی جات و سبزیجات شهرستان -16

 مجري. -1389 -کرمانشاه

 مجري. -1390 -علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه  -بررسی میزان مصرف سرانه آب خانگی در شهر خرم آباد -17
دربند کرمانشاه با روش جات منطقه میانکش ارگانوفسفره دیازینون، کلرپیرفوس و فوزالن در صیفیبررسی میزان سموم آفت -18

علوم  دانشگاه - 1391مایع پخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالادر تابستان  -ترکیب اولتراسونیک و میکرواستخراج مایع
 مجري. -پزشکی کرمانشاه 

دانشگاه  -1390-1391میزان گاز رادون در بیمارستان هاي امام رضا، امام خمینی و طالقانی شهر کرمانشاه در سال  بررسی -19
 مجري. -علوم پزشکی کرمانشاه

ز پساب صنایع ساخت نانوذرات دي اکسید تیتانیوم دوپ شده با اکسید کروم و اکسید نیکل و کاربرد آن در حذف رنگ ا -20
    مجري. -1392-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -نساجی

فرنگی شهرستان کرمانشاه با روش ترکیب اولتراسونیک و میکرواستخراج والریت در گوجهکش فنبررسی میزان سم آفت -21
 مجري. -ی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشک -1391در تابستان  مایع پخشی بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا -مایع
بررسی کارایی سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با سیکل متناوب در حذف ترکیبات آلی، نیتروژن و فسفر از فاضلاب  -22

 مجري. -1388. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -مطالعه موردي فاضلاب بیمارستان فارابی-بیمارستانی
دانشگاه  - )ABR( مایه با استفاده از راکتور بیهوازي بافل دار و رنگ از فاضلاب صنعت خمیرCOD بررسی میزان حذف  -23

  مجري. -1390-علوم پزشکی کرمانشاه 
در تصفیه فاضلاب بیمارستانی:  )ICEAS(بررسی بیوکنتیکی و مدل سیستم لجن فعال هوادهی گسترده با جریان متناوب  -24

  مجري. -1390-پزشکی کرمانشاه  دانشگاه علوم -مطالعه موردي بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه 
بررسی کارآئی سیستم تلفیقی اکسیداسیون با فنتون وراکتورزیستی هوازي با جریان رو به بالادر تصفیه فاضلاب نفت و  -25

 همکار اصلی. -1390-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -پتروشیمی

-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -برکه هاي تثبیت بررسی روند تغییرات ترکیبات نیتروژنه در طی فرآیند تصفیه فاضلاب در -26
 مجري. -1391

دانشگاه علوم پزشکی  -بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام اسلام آباد غرب و نقش برکه هاي تثبیت در حذف آن -27
 همکار اصلی. -1391-کرمانشاه 

ف فاضلاب بیمارستانی، مطالعه موردي بررسی کارایی راکتور لجن فعال رشد ثابت در حذف فسفر و نیتروژن جهت تصفی -28
 مجري. -1391-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  --بیمارستان فارابی
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بررسی کارایی سیستم لجن فعال رشد ثابت در حذف مواد آلی و معلق جهت تصفیه فاضلاب بیمارستان، مطالعه موردي  -29
 مجري.-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -1391-بیمارستان فارابی

سی میزان حذف کلیفرم و کلیفرم هاي گرماپاي در راکتور لجن فعال رشد ثابت جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی،مطالعه برر -30
 مجري.-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -1391-موردي بیمارستان فارابی

از فاضلاب  یلینر حذف آند یبا عوامل فنتون یقبه صورت جداگانه و در تلف  یشرفتهپ یداسیوناکس يفرآیند ها ییکارا یبررس -31
 مجري. 1391- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -زيسنت

 -1391  -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -91بررسی میزان فعالیت گاز رادون در آب لوله کشی شهر کرمانشاه در سال  -32
 مجري.

دانشگاه علوم پزشکی  -1391 -)1385-90بررسی روند تغییرات آلاینده هاي هواي شهر کرمانشاه در دوره پنج ساله ( -33
 همکار اصلی. -کرمانشاه

شرکت پاك مایه  -امکان سنجی اتصال فاضلاب تولیدي شرکت پاك مایه به سیستم تصفیه فاضلاب شهر اسلام آبادغرب -34
 مجري. -1391 -کرمانشاه

دانشگاه علوم  اه سنقر)بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در تصفیه آب هاي سطحی (مطالعه موردي : سد سلیمان ش -35
 همکار اصلی. 1391-پزشکی کرمانشاه

 1391-ساخت نمونه اي جدید از بتن حاوي نانو ذرات فلزي تنگستن و قلع  با ضخامت کم به عنوان جاذب اشعه ایکس -36
 همکار اصلی.

از آب آشامیدنی(مطالعه  ایند الکتروکواگوالاسیون و پلی الکترولیت آنیونی در حذف منگنز و کدورتربررسی کارایی همزمان ف -37
 مجري. -1391 -موردي:سد سلیمان شاه سنقر)

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - 87-90در بین آرایشگران استان کرمانشاه در سالهاي Bبررسی میزان شیوع بیماري هپاتیت  -38
 مجري. -1391-

دانشگاه علوم  1391نشاه در سال میزان فلزات سنگین در گروه غلات و حبوبات توزیع شده در سطح شهر کرمابررسی  -39
 مجري -1391- پزشکی کرمانشاه

 - )و کدورت از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه TSSبررسی کارایی راکتور رشد چسبیده بی هوازي بافل دار در حذف  -40
 مجري. -1392- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در حذف ترکیبات نیتروژنه از فاضلاب  )ICMBBR( متناوب بررسی بیوکنتیکی و مدل راکتور بیوفیلمی بستر متحرك با سیکل -41
 مجري. -1392 - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - )شهري

دانشگاه علوم  -بررسی کارایی راکتور رشد چسبیده بی هوازي بافل دار در حذف رنگ از فاضلاب صنعت تولید خمیر مایه -42
 مجري. -1392 - پزشکی کرمانشاه

و رنگ از محیط  CODگرانوله و پودري پامیس طبیعی و فعال شده درحذف همزمان فلزات سنگین، بررسی کارایی فرم هاي  -43
 همکار اصلی -1392-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -هاي آبی

در حذف ترکیبات آلی، نیتروژن و  (ICMBBR)بررسی کارایی و بیوکنتیکی راکتور بیوفیلمی بستر متحرك با سیکل متناوب  -44
 مجري. - 1392- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -ب شهريفسفر از فاضلا
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دانشگاه  -از شیرابه لندفیل NH3-Nو  CODبررسی کارایی راکتور الکتروکواگولاسیون با جریان بیهوازي رو به بالا در حذف  -45
 مجري. -1392- علوم پزشکی کرمانشاه

یدروترمال ملایم و تثبیت شده روي بستر وکاربرد سنتز نانوذرات اکسید روي دوپ شده با اکسید فلزي کروم تحت شرایط ه -46
 مجري. -1392- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -آن در حذف آنیلین از محلول هاي مایی

سنتز نانو ذرات اکسید روي دوپ شده با اکسید فلزي نیکل تحت شرایط هیدروترمال ملایم و کاربرد آن در حذف مواد  -47
 مجري. -1392- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -IIرنگزاي مالاکیت سبز و اورانژ

دانشگاه علوم  -مقایسه کارایی فرم هاي پودري فعال شده سنگ پامیس و کربن فعال در حذف رنگ از محلول هاي آبی -48
 مجري. -1392-پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم  -اي آبیبررسی کارایی فرم هاي گرانوله فعال و غیرفعال سنگ پامیس در حذف نیتروژن آمونیاکی از محیط ه -49
 مجري. -1392-پزشکی کرمانشاه

بررسی میزان فلزات سنگین  کادمیم، سرب،روي در فیله ماهیان دریایی شوریده، سرخو و شیر صید شده از خلیج فارس در  -50
 .همکار اصلی  -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -1391-92سال 

دانشگاه علوم پزشکی  -1392-ارستانی از سیستم لجن فعال اصلاحیارزیابی حذف همزمان نیتروژن و فسفر از فاضلاب بیم -51
 مجري. -کرمانشاه

دانشگاه   -1392-ررسی سینتیتیک واکنش و ایزوترم هاي جذب سنگ پامیس در حذف نیتروژن آمونیاکی از محیط ماییب -52
 همکار اصلی -علوم پزشکی کرمانشاه

- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -نگ اسیدي از محلول آبیبررسی کارایی فرم پودري فراگمتیس استرالیس در جذب ر -53
 مجري. -1392

 3مقایسه کارایی جذب فرم هاي پودري و گرانولی کربن فعال تهیه شده از چوب درختچه هندي در حذف رنگ دیسپرس زرد -54
 مجري. -1392- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -از محلول هاي آبی

پالادیوم به منظور افزایش کارایی این نانو کامپوزیت  اکسید گرافن دوپ شده با -د تیتانیم سنتز نانو کامپوزیت هاي دي اکسی -55
 مجري. -1392- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - )آلی(متیلن بلو ها در حذف رنگ هاي

دانشگاه - 1392-93بررسی تاثیر ورود جریانهاي ریزگرد به هواي شهر کرمانشاه بر غلظت گازهاي رادن و تورن در سال  -56
 مجري.  -1392- علوم پزشکی کرمانشاه

 CO ،HCو بررسی کارایی آن در حذف  )Pu-V2O5(تهیه مبدل کاتالیزوري از طریق پوشش پنتا اکسید وانادیوم بر روي پامیس -57

 همکار اصلی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -1392-از اگزوز خودرو  NOxو 

از  2فعال پودري و گرانولی تهیه شده از پوست گردو در حذف رنگ راکتیو قرمز  بررسی کارایی تعیین مدل هاي جذب کربن -58
 همکار اصلی. -1392-محلول آبی

و فلزات سنگین از شیرابه محل  COD  بررسی کارایی سیستم تلفیقی الکتروکواگولاسیون و پلی الکترولیت در حذف همزمان -59
 مجري. -1392- شاهدانشگاه علوم پزشکی کرمان -دفن پسماند شهر کرمانشاه

بالا و رنگ از فاضلاب صنعت تولید  CODاي در حذف زنی و لجن فعال دو مرحلهبررسی کارایی سیستم تلفیقی ازن -60
 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -خمیرمایه
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و رنگ از فاضلاب  CODدار و کربن فعال گرانولی بیولوژیکی در حذف هوازي بافلبررسی کارایی سیستم تلفیقی راکتور بی -61
 مجري. -1393 - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -صنعت تولید خمیرمایه

در حذف  )ICAAGACR(هوازي متناوب با بستر کربن فعال گرانولی بی -بررسی کارایی و بیوکینتیکی راکتور سیکل هوازي -62
 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ترکیبات آلی از فاضلاب شهري

از TKN و  COD هوازي با بستر متحرك کربن فعال گرانولی در حذف -هوازيبررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی بی -63
 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -شیرابه مکان دفن کرمانشاه

در حذف نیتروژن و  )ICBGACR( بررسی کارایی و بیوکنیتیکی راکتور کربن فعال گرانولی بیولوژیکی با سیکل متناوب -64
 مجري. - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - 1393-فسفراز فاضلاب شهري

دانشگاه علوم پزشکی  - 1393-هاي رنگی از فاضلاب ساخت غشاهاي نانوفیلتراسیون زمینه مخلوط براي حذف آلاینده -65
 مجري. - کرمانشاه

-اي براي روغنستفاده از روش الکترولیز : مطالعه مقایسههاي گیاهی و روغن مصرف شده با اتولید سوخت بیودیزل از روغن -66

 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -هاي گیاهی و خوراکی مصرف شده

هاي هاي عامل عفونتدر کاهش میکروارگانیسم HIتوربو و سایاسپت ، سپتی50AFمقایسه اثر گندزداهاي دکونکس  -67
 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -هاي کرمانشاهدر بیمارستان بیمارستانی با گندزداهاي رایج مصرفی

آلاي عرضه شده در شهر کرمانشاه با روش هاي قزلبررسی میزان فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیم در ماهی -68
- پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم  -1391-1392در سال  یجذب اتم یاسپکتروسکوپمایع پخشی و بوسیله  -میکرواستخراج مایع

 مجري.
روي سنگ پامیس و  اي فرم تثبیت شده دي اکسید تیتانیوم دوپ شده با اکسید کروم و اکسید نیکلساخت وبررسی مقایسه -69

  مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -دوغاب آن در حذف رنگ از پساب صنایع نساجی
هاي لبنی، کشتارگاه و هاي مختلف شهري، کارخانهها در فاضلابوتیکی آنبیبررسی فراونی اشرشیاکلی پاتوژن و مقاومت آنتی -70

 همکار اصلی. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -بیمارستانی در شهر کرمانشاه

 -هواي واحدهاي دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی شهري شهر کرمانشاهقله از تمنهاي باکتریایی بررسی دانسیته گونه -71
 همکار اصلی. -1393- علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه

بخش هاي جراحی عمومی و عفونی مراکز آموزشی و درمانی قله از هواي واحدهاي تاز منهاي باکتریایی بررسی دانسیته گونه -72
 همکار اصلی. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رابطه آن با گندزدایی محیط

)در حذف فلوراید و ΙΙΙاسید نیتریک توأم با فلزآهندوگانه( لاح شدهصپودري ا )Scoria( سی کارایی جاذب اسکوريبرر -73
 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -هاي آبینیترات از محلول

شهرستان مهاباد بوسیله ارزیابی میزان باقی مانده سموم دیازینون، کلروپایریفوس و آبامکتین در محصول سیب درختی باغات  -74
 مجري. -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -1393در سال )HPLC( کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

دانشگاه علوم پزشکی  -1393در سال  هاي مختلفبررسی غلظت فلزات سنگین خاك سطحی شهر کرمانشاه بر اساس کاربري -75
 مجري. -1393- کرمانشاه
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- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -دي نیتروفنل  از محیط هاي آبی-4و2ند  الکتروپرسولفات در حذف بررسی کارایی فرای -76
 مجري. -1393

ملاتیون و پرمترین در گندم سیلوهاي استان کرمانشاه با روش ترکیبی اولتراسونیک و  مانده سموم دلتامترین،ارزیابی میزان باقی -77
دانشگاه علوم پزشکی  -1394در سال )HPLC( کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا مایع پخشی به وسیله -میکرواستخراج مایع

 مجري. -1393- کرمانشاه

 مجري. -1393-1394شده کرمانشاه در سال عیدر آرد و نان توز نیو پرمتر ونین،مالاتیسموم دلتامتر ماندهیباق زانیم یبررس -78

هاي مصرفی در گاوداري و ذرتوسولفان در شیر تولیدي و یونجه مانده سموم دیازینون، فوزالون و اندبررسی میزان باقی -79
  .مجري -1393- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - در سالصنعتی استان کرمانشاه 

 خانه فاضلاب بیمارستان فارابی و دانشکده بهداشت.برداري سیستم تصفیهسازي، اجرا و بهرهطرح بازسازي، ارتقا، بهینه -80

و فرابنفش در  یفعال شده با منبع نور مرئ NiTiO2-NT/AC-PTFE يبا الکترودها یستیالکترو فتوکاتال ندیفرآ ییکارا یبررس -81
 مجري. -1394-یآب يهااز محلول کیومیه دیو حذف اس ییگندزدا

 بیسدر  فوسیریو کلرپ نونیازید هايکشآفتمانده یازن محلول و امواج فراصوت در حذف باق یقیتلف ندیفرا ییکارا یبررس -82
 مجري. -1394-یو گلاب

در  فوسیریو کلرپ نونیازید هايکشآفت ماندهیازن محلول و امواج فراصوت در حذف باق یقیتلف ندیفرا ییکارا یبررس -83
   مجري. -1394-اریو خ فرنگی گوجه

-وستهیو ناپ وستهیپ انیدر راکتور با جر یآب هايطیاز مح تروفنلي نید-4و2الکتروپرسولفات در حذف  ندیفرا ییکارا یبررس -84
   مجري. -1394

   مجري. -1395-امام رضا در شهر کرمانشاه مارستانیمتداول در فاضلاب ب يهاکیوتیبیغلظت آنت ریمقاد یبررس -85

از  تراتیآزو  در حذف ن هايو رنگ کیدوگانه آرسن تیبا حضور سم ییایمیوالکتروشیب ونیکاسیفیترنیيد ییکارا یبررس -86
   مجري. -1395-یآب هايمحلول

 نون،یازیمانده سموم د ی) بر کاهش غلظت باق خچالیدر  ي(پوست کندن ، شستشو و نگهدار يندهایفرا ریتاث زانیم یبررس -87
   مجري. -1395-یدرخت بیدر محصول س نیو آبامکت فوسیریکلروپا

  . همکار اصلی -1395-در دسترس عموم در کنترل ذرات معلق هوا یتنفس يلترهایف ییکارا یبررس -88
89- Fabrication of superhydrophilic and superhydrophobic filters for fast and continuous 

separation of oil-water mixture, Kermanshah university of medical scineces. 2018. 
نور فرابنفش در حذف  فعال شده با منبع NiTiO2-NT/AC-PTFE يبا الکترودها یستیالکتروفتوکاتال ندیفرآ ییکارا یبررس -90

   مجري. -1396-یمارستانیب از فاضلاب نیلیسیآموکس

 مجري.  -1396-بررسی مشخصات کمی و کیفی پسماندهاي بیمارستانی شهر کرمانشاه -91
92- Investigation the influence of magnetic field on the amoxicillin and ciprofloxacin antibiotics 

removal efficiencies using heterogeneous fenton process (nano zero valent iron/H2O2) in a 
bubble column reactor-INSF-2017. 
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93- Investigation of diclofenac removal from raw water by nanophotocatalytic process using N, S 
co-doped TiO2 and simultaneously coupling with MoS2 (N,S-TiO2@MoS2) under simulated 
solar irradiation, Kermanshah university of medical scineces. 2018. 

94- Survey of fluorescence biosensor modification for breast cancer 1 (BRCA1) gene detection in 
serum samples for breast cancer diagnosis in early step, Kermanshah university of medical 
scineces. 2018. 

95- The effects of  Fe, Cr, and Ni doped TiO2 NPs on the histopathology and oxidative steress of 
goldfish under controlled condition in acute toxicity period , Kermanshah university of 
medical scineces. 2018.  

96- Synthesis of CuO /TiO2 nano structured thin film and their perfomance in ciprofloxacin 
removal from water, Kermanshah university of medical scineces. 2018. 

97- Study of H2O2 efficiency in the presence of carbon dot catalyst for green degradation of 
phenol from aqueous solution, Kermanshah university of medical scineces. 2018. 

-یندهاي تصفیه متداولدر فرا یینکدورت پا با ییهااز آب یفراصوت بر حذف مواد آل -ازن  تصفیهیشروش پ یرتأثبررسی  -98
 مجري -1396

ام توسط روش خ یخوراک جاتیمصرف سبز قیاز طر اسیو تخم آسکار ایاردیژ تیمواجهه با کس یبهداشت سکیر یابیارز -99
QMRA - مجري -1396-: شهر کرمانشاهيمطالعه مورد 

 مجري -1396-1396-97شهر کرمانشاه در سال  یدنیمنابع آب آشام نیفلزات سنگ زانیم یبررس -100

 مجري -1396-آب-ساخت فیلترهاي ابرآبدوست و ابر آبگریز جهت جداسازي پیوسته و سریع مخلوط نفت -101

 مجري.  -1397-هاي آبیاز محلول / گرافن - CUS Fe3O4هیبرید  با استفاده از وفنایبوپر تجزیه فتوکاتالیستی بررسی -102

 -1397-هاي آبی/ گرافن از محلول WO3-Fe3O4هیبریددیازینون با استفاده ازکش آفت تجزیه فتوکاتالیستیبررسی   -103
 مجري.

 یوباسیلوستزیستی توسط سویه  شهري کرمانشاه با استفاده از فرایند فروشوییکمپوست  ینفلزات سنگ يکاهش محتوا -104
 مجري. -1397-یدانس و تیواکسیدانسفرواکس

برداري آسان، بدون نیاز به انرژي ، با بهرهقابل حمل یدنیآب آشام یهدستگاه تصفطراحی، ساخت و امکان سنجی کاربرد  -105
 مجري. -1397-نامتعارفشرایط و  (با تأکید بر زلزله) بحران زمان يبرا برق و مواد شیمیایی

هاي شناسی بافتی و شاخصاکسید تیتانیوم دوپ شده با فلزات آهن، کروم و نیکل بر آسیببررسی اثر نانوذرات دي -106
 مجري. -1397-استرس اکسیداتیو ماهی کپور معمولی و ماهی گلد فیش تحت شرایط آزمایشگاهی در دوره سمیت حاد

هوادهی گسترده سیکل متناوب با و بدون بستر متحرك  هوادهی گسترده سیکل متناوب با سیستم مقایسه کارایی سیستم -107
 مجري. -1397-هاي سطحی آلودهدر تصفیه آب

سنتز کربن داتهاي بر پایه ضایعات فراوان طبیعی جنگلی و استفاده از آن ها بعنوان کاتالیست شبه فنتون براي اکسیداسیون  -108
 مجري. -1397-سبز آنتی بیوتیک ها

 مجري. -1397-شرفتهیپ ونیداسیور در آب شهر کرمانشاه با استفاده از روش اکسنو ظه يندههایحذف آلا یبررس -109
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 -1398-1397-98بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در برخی از سبزي هاي کشت شده در شهر کرمانشاه در سال -110
 مجري.

 -1398-یآب يز محلولهاا کهایوتیب یفنتون ناهمگن و کاربرد آن در حذف آنت یستیکاتال ندیفرا دهالیا تیتوسعه کامپوز -111
 مجري.

-1396سال  ی) در شهر کرمانشاه طPM2.5هوا ( زیاز مواجهه با ذرات ر یمنتسب به مرگ ناش يبار اقتصاد نییتع -112
 مجري. -1398

 -1398-از آب نیپروفلوکساسیس کیوتیبمس و کارایی آن در حذف آنتی - ومیتانیت دینازك اکس هیسنتز نانو ساختار لا -113
 مجري.

 

 کتاب: تألیف 
 تهران. -انتشارات جامعه نگر -آلودگی هوا و کنترل آن (در دست چاپ) -درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط -1

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -تصفیه فاضلاب -درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط -2

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -تصفیه آب و توسعه منابع آب  -درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط -3

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -هیدرولیک و مکانیک سیالات -درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط -4

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -مدیریت پسماند جامد -درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط -5

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -کلیات بهداشت محیط -درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط -6

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضلاب -سنامه جامع مهندسی بهداشت محیطدر -7

 در دست ویراستاري. -سم شناسی محیطی ( بر اساس سرفصل درس سم شناسی مخیط دانشجویان کارشناسی ارشد) -8

 در دست تدوین -شد)یط دانشجویان کارشناسی ارحاپیدمیولوژي محیطی( بر اساس سرفصل درس سم شناسی م -9

 هاي آموزشی:برگزاري کارگاه
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  -پایش و کنترل آب آشامیدنی توزیع، تصفیه، ذخیره، پمپاژ، انتقال، هاي نوین تامین،روش -1

 . 25/1/87-کارشناسان اعزامی به آلمان-وزارت نیرو
  .17/12/87 –رمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کمرکز آموزش مداوم  -بحران در خشکسالی -2
 .14/10/1383و  13 -سازي آب آشامیدنی ـ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهپایش و سالم -3
 .10/3/1383اي غرب ـ هاي حذف آن از آب آشامیدنی ـ آب منطقهآرسنیک و تکنولوژي -4
 . 24/4/84و  23 -مانشاههاي شیمیایی آب ـ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرپتانسیل آلودگی -5
 .6/7/84و  5 -هاي آب و فاضلاب ـ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب ـ وزارت نیرومدیریت پروژه -6
 .27/10/1384تا  25 -مدیریت بحران آب ـ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب ـ وزارت نیرو -7
تمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب ـ وزارت هاي توزیع آب ـ مجت و شوي مخازن و شبکهسهاي اجراي شبرنامه و شیوه -8

 .14/2/1385تا 12 -نیرو
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تا  18   -هاي شیمیایی آب ـ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب ـ وزارت نیروگردآوري ، پردازش و تحلیل نتایج آزمون -9
20/3/1385. 
  .17/12/87 –دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرکز آموزش مداوم  -بحران در خشکسالی -10
  .17/12/87 –دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرکز آموزش مداوم  -ان در خشکسالیبحر -11
 .17/12/90 –دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرکز آموزش مداوم  -اصول بهداشت در حج -12
 –دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرکز آموزش مداوم  -آنالیز ریزگردها و اثرات زیست محیطی -تاثیر ریزگردها بر سلامت -13

9/5/95. 

دانشگاه علوم پزشکی مرکز آموزش مداوم  -تاثیر صنایع شرق استان کرمانشاه بر بهداشت و محیط زیست شهر کرمانشاه -14
 .96 –کرمانشاه 

 :ترجمه کتاب
 تهران. -انتشارات جامعه نگر -رادون خانگی(در دست چاپ) -1

 تهران. -انتشارات جامعه نگر -زدایی در سیستم لجن فعال)زایی و نیتراتنیترات -2

 ها:راهنمایی پایان نامه 
 50: خاتمه یافتههاي کارشناسی ارشد نامهپایانتعداد   -1
  5: اجراهاي کارشناسی ارشد در دست نامهتعداد پایان  -2
 2: خاتمه یافته دکتراي تخصصیهاي نامهتعداد پایان -3

 3هاي دکتراي تخصصی در دست اجرا: نامهپایان تعداد -4
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